
Téma 
Počet hodin 

Teorie Praxe Celkem 

1. Základy stavby a funkce lidského těla      3 -       3 

2. První pomoc teoretická část   10 -     10 

3. První pomoc praktická část -    16   16 

4. Péče o nemocné 2 2 4 

5. Základy zdravotnické dokumentace 1 - 1 

6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí         2     1       3 

7. Hygiena a epidemiologie         3 -       3 

8. Základy záchrany tonoucích              

Celkem    21         19    40 
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**Příloha č.3 
 
Vzor  posudku  o  zdravotní  způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

 
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V 

PŘÍRODĚ 
 

                                                   Evidenční číslo posudku: 
 

1. Identifikační údaje 
 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:        
        
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:       

  
IČO:        

   
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:   
 
 
Datum narození posuzovaného dítěte:        
 
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky       posuzovaného 
dítěte: 
 



2. Účel vydání posudku: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
 
3. Posudkový závěr 
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci        
    a) je zdravotně způsobilé*)        
    b) není zdravotně způsobilé*)        
    c) je zdravotně způsobilé s  omezením*) **) .......................         
B) Posuzované dítě        
    a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:   ANO  -  NE       
    b) je proti nákaze imunní (typ/druh):      
    c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):        
    d) je alergické na:        
 
    e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):       
Poznámka: *)  Nehodící se škrtněte.        
                    **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se 
omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.        
 
4. Poučení 
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 
pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, který 
posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho 
závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá 
nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.       
 
5. Oprávněná osoba 
Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby:  
 
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzný dítěte):        
 
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:       ..........................................                                                 
 
Podpis oprávněné osoby                                                                .................................................... 
 
Datum vydání posudku                           Jméno, příjmení a podpis lékaře 
      
     razítko poskytovatele zdravotních služeb 
 

**Příloha č. 4 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. (novela č. 148/2004 Sb.) 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě 
 

I. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis) 

•  tablety proti teplotě a bolestem(antipyretika, analgetika) 
• tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)  



• přípravky k užití při průjmu 
• přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia) 
• kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)  
• oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí  
• (oftalmologika)  
• mast nebo gel při poštípaní hmyzem (lokální antihistaminika)  
• tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)  
• přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran  
• inertní mast nebo vazelína  

 

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál 

•  gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry  
•  náplast na cívce, různé rozměry  
•  rychloobvaz na rány, různé rozměry  
•  obinadlo elastické, různé rozměry  
•  obvaz sterilní, různé rozměry  
•  obinadlo škrtící pryžové (60x1250mm) 
•  šátek trojcípý  
•  vata obvazová a buničitá  
•  teploměr lékařský  
•  rouška resuscitační  
•  pinzeta anatomická  
•  pinzeta chirurgická rovná  
•   lékařské rukavice pryžové  
•  rouška PVC 45 x 55 cm  

 

III. Různé 

•  nůžky  
•  zavírací špendlíky, různé velikosti  
•  záznamník s tužkou  
•  svítilna/baterka, včetně zdroje 
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